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Fuldautomatisk kaffemaskine, EQ.6
plus s700, rustfrit stål
TE657313RW

Medfølgende tilbehør

1 x Måleske
1 x Teststrip for vandets hårdhedsgrad
1 x Forbindelsesslange til mælkedyse
1 x Hæverør til mælk

Tilbehør

TZ80009N Isoleret mælkebeholder
TZ80004B Rengøringskit t/ espressomaskiner
TZ80002B Afkalkningstabletter t/ espressomaskiner
TZ80001B Rengøringstabs/espresso
TZ70003 Vandfilterpatron t/ espressomaskiner

Din personlige kaffeverden begynder i et EQ.6 plus display. Med
muligheden for at vælge to cappuccinos ad gangen

✓ Mindre bitter smag i den ekstra stærke kaffe. aromaDouble Shot
kværner kaffen to gange.

✓ autoMilk Clean - fuldautomatisk rensning og optimal hygejne.

✓ Førsteklasses keramisk kværn - ceramDrive.

✓ coffeeSelect Display: Aromatisk kaffe og mælke specialiteter kan
vælges og forberedes ved en berøring i sensor feltet

✓ Hukommelse for optil 4 favorit drikke og nyd kopbelysningen med
komfort pakken.

Udstyr

Teknisk data

Produktmål (HxBxD) : 385 x 281 x 468
Dimension af pakket produkt : 508 x 343 x 428
Palledimensioner : 221.0 x 80.0 x 120.0
Standardantal enheder pr. palle : 24
Nettovægt : 10,1
Bruttovægt : 11,4
EAN-kode : 4242003806364
Tilslutningseffekt : 1500
Elementspænding : 220-240
Frekvens : 50/60
Længde på elledning : 100,0
Stiktype : Schukostik med jord
Godkendelse af certifikater : CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Medleveret tilbehør : 1 x Måleske, 1 x Teststrip for vandets
hårdhedsgrad, 1 x Forbindelsesslange til mælkedyse, 1 x Hæverør til
mælk
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Fuldautomatisk kaffemaskine, EQ.6
plus s700, rustfrit stål
TE657313RW

Udstyr

Smagsvarianter

# Kaffe variationer ved et tryk på en taste: Espresso, Espresso
Macchiato, sort kaffe, Cappuccino, Latte Macchiato, kaffe med
mælk. Hurtigt og enkelt

# Yderligere kaffespecialiteter til fantastiske øjeblikke: Americano,
Flat White, Cafe Cortado

# Justerbar mængde af mælk og espresso til alle drikke

# aromaDouble Shot: stærkere kaffe med samme fyldige aroma

# BRITA vandfilter: Forbedrer kaffesmagen og forlænger maskinens
levetid

Komfort

# coffeeSelect Display: Alle kaffe- og mælkespecialiteter kan vælges
ved blot at røre ved sensor feltet

# Favoritter: Gem op til 4 personalised beverages, favorites

# individualCup Volumen: Kopstørrelsen kan tilpasses individuelt,
således at koppen bliver så fyldt som ønsket

# Højdejusterbart kaffeudløb: Til og med 14 cm høje latte macchiato
glas er der plads til

# OneTouch DoubleCup: Tilbered to kopper samtidigt med alle kaffe-
og mælkespecialiteter

# Aftagelig vandtank (1.7 l), bønnebeholder med aromabevarende
låg (300 g)

# Fleksibel mælkeløsning: Bestem selv om mælkebeholderen skal
tilsluttes eller brug evt. en mælkekarton

Ydeevne

# Højkvalitativ, keramisk maleværk ceramDrive

# One-touch kaffe med mælk specialiteter med ekstra fint
mælkeskum takket være en innovativ mælkeskummer

# Foruden kaffedrikke kan mælkeskum, varm mælk vælges seperat

# Minimering af opvarmningstid: Hurtig første kop!

# Vandpumpe med 19 bar tryk

# Separat beholder til malet kaffe

# Auto-off knap: Maskinen slukker selv efter ønsket tidspunkt (0 watt
forbrug)

Hygiejne

# calc'nClean: fuldautomatisk rengørings- og afkalkningsprogram

# Automatisk rensning når maskinen tændes og slukkes

# autoMilk Clean: Helt automatisk rengøring af mælkesystemet med
damp efter hver kop

# Mælkedysen er udtagelig, hvilket gør den lettere at rengøre under
rindende vand eller i opvaskemaskinen

# Aftagelig bryggeenhed

# Aftagelig drypbakke med beholder for kaffegrums

Diverse

# Bønnebeholder med aromabevarende låg. Beholderen rummer 300
g

# Mulighed for at justere malingsgraden

# Flere valg af sprog i display, blandt andet svensk, norsk, dansk,
engelsk og finsk

Tilbehør

# Tilbehør: Måleske, Hæverør til mælk, 1 x Teststrip for vandets
hårdhedsgrad, Forbindelsesslange til mælkedyse, 8120004

# Tilbehør: Rengøringstabletter (TZ80001N), afkalkningstabletter
(TZ80002N), BRITA Intenza vandfilter (TZ70003), rengøringssæt til
kaffemaskiner (TZ80004), isoleret mælkebeholder (TZ80009N)


